
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BDT-CSDT 
 

V/v góp ý dự thảo Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát 

triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

    

 
  Kính gửi:  

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; 
        - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Ban Dân tộc đã dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Để có đủ thông tin và 

thống nhất nội dung của Kế hoạch, Ban Dân tộc đề nghị Quý Sở, ngành tỉnh và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo 
Kế hoạch. Đặc biệt đối với các Sở, ngành tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp tổ 

chức triển khai thực hiện các Dự án đề nghị Quý đơn vị cho ý kiến đóng góp vào 
những nội dung chính như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị đóng góp nội dung về thúc đẩy khởi 
sự kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS của Dự án 4 và 

các chỉ tiêu có liên quan. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đề nghị đóng góp nội dung về 

phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng 
DTTS của dự án 5 và các chỉ tiêu có liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội và 

giảm nghèo bền vững. 

3. Sở Giao thông vận tải: Đề nghị đóng góp nội dung về đầu tư cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS của Dự án 
4 và các chỉ tiêu có liên quan.  

4. Sở Công thương: Đề nghị đóng góp nội dung về đầu tư xây dựng, cải 

tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS của Dự án 4 và các chỉ tiêu có 
liên quan.  

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đề nghị đóng góp nội dung về 
đầu tư, hỗ trợ các dự án Di dời dân trong khu vực sạt lở, bố trí, sắp xếp ổn định 

158 hộ dân vùng đồng bào DTTS của Dự án 2; Đầu tư phát triển sản xuất theo 
chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý của Dự án 3 và các chỉ tiêu có liên quan. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Đề nghị đóng góp nội dung về đổi mới hoạt 
động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông 
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dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người 
dân vùng đồng bào DTTS của Dự án 5 và các chỉ tiêu có liên quan. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đề nghị đóng góp nội dung về phát triển kinh 
tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

của Dự án 3. 

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đề nghị đóng góp nội dung của Dự 

án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn 
với phát triển du lịch và các chỉ tiêu có liên quan. 

9. Sở Y tế: Đề nghị đóng góp nội dung của Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em và các chỉ tiêu có liên quan.  

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Đề nghị đóng góp nội dung của Dự án 8 về 

thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 
trẻ em và các chỉ tiêu có liên quan. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông: Đề nghị đóng góp nội dung về Ứng 

dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh 
trật tự vùng đồng bào DTTS của Dự án 10 và các chỉ tiêu có liên quan. 

Các Sở, Ban, ngành tỉnh: Đề nghị đóng góp nội dung trong dự thảo kế 
hoạch (có đính kèm Kế hoạch). Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 

soát đối chiếu số liệu đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 
hoạt của Dự án 1 và các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn 12 xã khu vực 

III và 10 ấp đặc biệt khó khăn của Dự án 4. Riêng đối với UBND huyện Trà Cú 
phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan trong việc thu thập dữ liệu, khảo 

sát thực hiện dự án đầu tư trồng dược liệu quý trên địa bàn của huyện. 

Ban Dân tộc rất mong được sự phối hợp của Quý cơ quan. Nội dung đóng 

góp đề nghị các đơn vị gửi về Ban Dân tộc tỉnh chậm nhất ngày 25/8/2021 để 
hoàn chỉnh Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban lãnh đạo; 
- Lãnh đạo các phòng, VP; 
- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

 
 

 

Hà Thanh Sơn 
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